Som en variation till det svenska midsommarfirandet kan du
planera in en tur till Ham Radio i Friedrichshafen nere vid Bodensjön
för Europas största amatörradiomässa. Under dagarna 21-23 juni
kommer bortåt två hundra utställare med de senaste nyheterna från
alla tillverkare.
Passa på att träffa radioamatörer från hela världen, däribland Joe
Taylor K1JT och andra välkända profiler som håller föredrag under
mässdagarna. Ge dig också gott om tid för att ströva runt på Ham
Radios jätteloppis i de tre separata utställningshallarna.
SSA finns som vanligt på plats och i år med dubblerad monteryta.
Här får vi alltid många frågor om Sverige och här lockar vi
radioamatörer till vårt land och våra besöksstationer. Förra året bjöd vi
alla som kom till montern på en kul tävling. Det blev en fullträff, så nu
gör vi det igen!
Bulletinredaktionen protesterar vilt mot att någonting kan vara en
variant på svenskt midsommarfirande! Ni som åker till F får ta med er
de tillbehör som en svensk midsommar kräver. Kanske SSA ska
bjuda på en sillalunch?!
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1. WARD 18/4.
Varje år den 18 april ger sig radioamatörer världen över ut i etern för att fira den
internationella amatörradiodagen. Den dagen 1925 bildades IARU – internationella
amatörradiounionen.
IARU är alltså i år en pigg 94-åring, och antalet medlemsländer har vuxit från de ursprungliga
25 till hela 160, fördelade på tre regioner. Man uppskattar att det nu finns mer än tre miljoner
radioamatörer i världen.
Mer finns att läsa på iaru.org och på arrl.org.
SM5PHU Jonas
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

2. The International Marconi day 27/4
Lördag den 27 april hålls The International Marconi Day, där amatörradiostationer kommer att
delta från olika platser världen runt med anknytning till Marconi. Bland annat kommer signalen
EI0MAR att vara aktiv från omkring 0700 UTC från the Hurdy Gurdy Museum of Vintage Radio i
Howth strax utanför Dublin. Marconi-bolaget gjorde försök med trådlös telegrafi från Martello
kustförsvarstorn i Howth under 1905.
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

3. Bulletinredaktionen 27/4-15/5
Under ovan angivna tid kommer Bulletinredaktionen att flytta sitt pick och pack till ett
patienthotell i sekundärkommunen Stockholm. Bulletinen v 18 (1/5) skickar jag ut den 2/5. V 19
utkommer den 8/5 och v 20 den 16/5.
Notiser skickas på vanligt sätt (dock ej telefon!!!)
Bulletinredaktör´n
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4. SK3BG träffkväll 23/4
Tisdag 23:e april
Träffkväll utan program för dom som inte vill följa till Merlo Slott. Det brukar förekomma
spontana föredrag. Kom gärna och fika med likasinnade.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

5. SK3BG studiebesök 24/4
Tisdag 24:e april
Merlo Slott - Studiebesök
Vårens andra studiebesök. Merlo slott eller Villa Merlo som det även kallas uppfördes 1883-85 i
Timrå socken av Fredrik Bünsow, en av Sveriges sågverkspatroner. Arkitekter var Isak Gustaf
Clason och Fritz Eckert. Bünsow uppförde även Bünsowska huset på Strandvägen, Stockholm
kort efter slottets färdigställande.
Välkommen!
Medlemssektionen
Notisen finns i kalendern på ssa.se. Bulletinredaktör´n

6. SM5-QSL att hämta i Lindesberg
Fick 6 kilo QSL från SSA till SM5 i Eskilstuna. Dessa kort är sorterade och finns för avhämtning
vid SSAs monter på årsmötet 12-14 April.
Detta i samråd med vår distriktsledare.
73 Lars/SM5CAK. QSL SM5
Notisen finns i kalendern på ssa.s. Bulletinredaktör´n

7. SM7 - Ungdomsansvarig
Ny funktionär i D7 är en Ungdomsansvarig – ledare för våra ungdomar…
Kan nu presentera en Ungdomsansvarig – ledare för våra ungdomar i Distrikt 7.
Detta är SA7GGO Gustav Gotthardsson från Jönköping.
Han kommer att få vara ansvarig för våra nya unga i detta distrikt och hoppas även att han
kommer att engagera nya ungdomar till att bli radioamatörer.
Välkommen i D7 gänget Gustav och lycka till … du behövs …
DL7 (SM7HZK) Bo
8. SM7-möte 15/6
Sjunde distriktet av SSA kallas till möte lördagen den 15 juni, start kl 11 med fika
Plats: IOGT-NTO-lokalen i Algutsrum, 5 km norrut från Ölandsbron mot Borgholm

Förhandlingar ledda av DL7 SM7HZK Bosse, föreläsning om AMPRnet. Flera föreläsningar är
på gång med bl.a SM0JZT Tillman. Mer info kommer.
Baklucke-loppis (mot en frivillig avgift). Auktion av diverse radiorelaterat.
Köp en keps med anropssignalen broderad.
Välkomna till Öland hälsar DL7 SM7HZK Bosse och SM7DZV Erik ordföranden i Ölands
Radioamatöter SK7RN
Notisen finns i kalendern på ssa.s. Bulletinredaktör´n

9. Kanslinytt
Ny anropssignal
SC100LA
SK4DM, Västerbergslagens Sändar Amatörer
SF40RO
SK5RO, Roslagens Sändareamatörer
SE0AT
SM0UXX, Erik Beckman
Återinträde
SM5YLG
Christopher Andréasson
VIKBOLANDET
SM6JVU
Anders Rydén
KULLAVIK
Signaler med kursiv stil är specialsignaler.
10. DX-tips
Söndag – måndag den 14 – 15 april, under tiden 1200 – 2200 UTC, hålls The Maritime Radio
Day, och då kommer bland andra specialsignalerna GB0GKA och GB0GKB att vara aktiva.
GKA var anropssignalen för Portishead Radio, den brittiska maritima HF-stationen som
avslutade sin verksamhet år 2000. Dessutom kommer andra specialsignaler att vara aktiva för
att minna om andra maritima HF-stationer.
Tack till FRO Stockholm

Bidrag till Bulletinen v 16
skall vara redaktör´n tillhanda senast
onsdagen den 17 april kl 18. Skickas per
e-post till
bullen@ssa.se eller till sm1wxc@telia.com.
Tfn till redaktör´n 0498-493203

